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కర� ���ంత
 
���త� స�	
లంద�� � నమ����. 

  
య� ��శ�రః కృ�� య� ��� ధ!ర�రః 

త� "ః #జ�%&'ః ధృ( )'ర�'ర�మః II 
 

�� ఇవ�బ�న�వం� అంశ" ‘కర� &'(ంత"’ ఇ� అంద�* +, 
-�.. /బ�0 12 3ద4, కష0పడక�89:. కర� &'(ంత" ;�< =>9?@ అంA, 
CD సమయం /�@, ఇF<న సమయం 30 IJK�. స8, L�4, ప�చయం NO 
PయతQం N�R2. S S T�( అ2స�ంF, S శ/RU2�ర" VWంF, 3ద4�నQ 
సభ /బ�0, త
Y�ంA మIQంచం�. 
 
 కర� అంA, “కర�"న T�0 జం\]”. _ద� `a" ఏంటంA, కర�"న 
T�0 జం\]. (మనం) సృg0h మనం i? jగl /బ�0, mnతం _తRంSద 
ఎ
Yp� స8, ‘ఇ� � కర�’ అI Sq అ2��Qర2rం�, అ
Ys మIg �tu 
2ంF జం\] �tu* ప�vwమI xqR. /బ�0 మIg ఎ
Yy i? ‘ఇ� 
� కర�’ అI అ2rనవసరం z:. ఒక� మIg| ఈ అవ/శం. ఎం:కI? 
J�@నవ�Q జం\]z /బ�0. అn జం\]�,1 mn�Ru /బ�0. 
జం\]�, mnంచ�ం? ]ం� అవ/శం ఒక� మIg| ]ం� /బ�0. /బ�0 

�0ం� _ద�, v� hపల ఏద�Q జరగI, జqగక v�, �టIQం�� i? 
మనం అప�ష�త�న�వం�, అంA ప�K�రం zన�వం� z' మన* 
�చన�వం�, ఏం �w�h -@యన�వం�, Blind అంA ఒక x�� ప�&t�hI* 
��� vuన
Ys, “ఇహ మన N�h ఏం z:� +T, Nయవ@&న వ�Q NO�ం, 
ఇహ మనం Nయగ@�న� ఏS z:”. ఇక ఫ@త=? ఇ
Ys మనం అ2�నQ� 
వ.Rం� �� i?, ఆ��హం అ]\ం� /� i?, ఆ�ంచ?I* /వ@�న 
�ర�ం i? rhY�".  
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ఈ (�ర�ం) rhYuన దశh మన� xqRవN<��� ఎవరw� అI అంA,  
“,-./ంత0 12 3ర4
 #5లంబ84. . .”  

ఇహ �� శ*R z: �య�! 2]� Nw@�ం�. � వల9 అu� /:. స8, 
భగవం\� దయవh9, /లం అ2i@ంచడం వh9, మన PయతQ ఫల�, ఈ 
�y క@OR ఫ@తం వ.Rం�. ఎ
Yp� ఇ� xqR 3�0r�@.  

1. భగవం\� దయ ]ం?@. 
2. /లం అ2i@ంC@.  
3. � PయతQం ]ం?@.  

ఫ@తం �z: అI అంA, ఈ ���h ఎక�¢ ఒక £ట �? ]ం�. 
ఇ� CD "ఖ�".  
“12 +, చ��నం�, +, ప¥¦ ��నం�, వంద * వంద ��@�ం� 

నం�. 991/2 వF<�యం�. అర =q� vuందం�, ఎం:� vuం� �� 
-@యదం�” అI Fం�ంN n'��t అu�,  

“+, ఉ��గ" N�నం�, +. =aం న2Q ª« �s¬1 
]ం>డం�” అ1ట�వం� ఉ��� అu�,  

“= ఆnడI 12 +,1 .�1 PయతQం N R̀1 ]ం>నం�, /కv� 
ఆ�డ ఎ
Yy ª« న2Q అం®1 ]ం�ందం�, nమ�¯ R̀1 ]ం�ందం�” 
అ1ట�వం� భరR °�,  

ఇక ఏ రక�న :ః²I*, ఏ రక�న /ర³� �
Y�1 ��� ఎవ´� స8, 
అంA అనంత :ః²� మన� ]�Qu. P� ఒక��� క�@OR, .²ల కంA, 
:ః²ల x�ంF +, ఉప��సం �T�ం.  

ఆ :ఃఖ స�µI* అంత�� /రణం ఎవరw�?  
మన PయతQ=?  
/ల=?  
భగవం\?? 

ఎం:కI?  
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కర� అంA ఏJటw� అI అంA, జననం 2ంF మరణం '/ అ�Q క8�! 
ఇం/ ‘ఫD�� కర� అ]\ం�. ఫD�� /:’ అI �పY?I* ·8 ఏS z:. అ�Q 
క8�. /బ�0 మనం L�4, ఆhFOR, P� ఒక��� -@&న�వం� ¸� �క�" 
ఏJటంA,  

కర�:4(;<ర=>, @ఫ1B క�చన,  

@ కర� ఫల EF%&ః, @G సంIతJKకర�L – (స� కర�º). 
 

“సంగ"- స�కర�”. ఆ "�ం
h ]ందం� ¼@క అం� i?. /బ�0 
‘అశకRత, ఆసకRత’ ఈ ½ంy mnతంh, ½ంs బల�న శ�R�. ‘ఆస*R’ ఎంత బలం, 
]ం�ం�, 'I �2/z ‘అశకRత’ i? ]ం�ం�. /బ�0, మనం ఎ3Y¾
Yp� 
‘ఆసకRత’* తx��ం>�, ఎక�¢ ఒక£ట 'II మనం, ‘అశకRత’ 	పంh 
i? 'II అ2భnంచ వల&న అవసరం తపYIస�, ]ం�ం�. ఇ� mవన 
సత�ం.   

స8, “ఏమం¿! ఇ� అంద�� -@&ం� క'! అందరం 
>0@�ం�, అందరం 
ఎక�¢ ఒక £ట చ:]r�@�ం�, ఎDÀD అనQం ��@�ం�, IÁv�@�ం�, 
ఏ� ఒక ప2� Nw@�ం�, ఆw ఆసకRతల2 అ2స�ంF, ఒకq =�0q 
/వÂ<, ఒకq ?క0q /వÂ<. ఒకq wక0q /వÂ< zÃ మªకq 
వ�వ�య'q� /వÂ<, వృ\R� Äదం, ]ండవÂ<, స8 ,�, ఇవ�Q ఎD NOR, 
ఏ�� ��\ం' ఇ�? (ఏ��). ఇ� ఎపY�� ఇం� ]ం�ం� అంA 
-�.rవడం ఎం:�?” 

CDమం� ·'ంతంh P·�ంFన తq�త, _ట0_దట +, 
-�.�1� ఏJటంA మనం Nయగ@�న� ఏS z: అ1�.  

“అ�Jటం¿! మనl క' అం� Nయవల&న�, “Mధన
న ప!O 

సమPQ ధర5న” అI క'! FనQపY� 2ంF మన� 1�Yం�. అస� PయతQం 
Nయ�ం? ఏÅ �: క'! PయతQం zకv� /లం అ2i@.Rం'?”  
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అంA PయతQం Nయ?I*, /లం అ2i@ంచ?I* మధ� సంబంధ" 
z:.  

అqÇ2� ,� దగÈర +³� ]�Qu క' అI, ఎ
Ys ప�� అ
Ys 
Éద(ం N�RనంA, Éద(ం ఫ@ంN'?  

అ� ఫ@ంచ:.  
పర=త� సంక@YంFన
Ys, ఆ /లం అ2i@.Rం�.  
అంA పర=త� N�h /లం ]ం� /�, మన N�h z:.  
 
/బ�0 మన PయతQం �I rసం?  
/లం ఎ
Ys అ2i@.Rం� -�.rవడం rసం.  

పర=త� &t�I -�.�1 PయతQం Nయడం, ఈ PయతQం ½ంs ర/లనQ=ట. 
1. /లం ఎ
Ys అ2i@.Rం� -�.r�@. అDÊ ఏం Nw@?  
2. PయతQం ‘పర=త� &t�’I -�.rవ?I* i? ఉపËగపs\ం�.  
ఎD?  
  �గస�ః TQ కU�V, సంగం త4<>K ధ!ంజయ  

�ద�X�Y� సZ [\� సమత�ం �గ
చ4G  
 

ఈ NO ప2zQ, ఈ కర�1, ఎంత� అరtం /న�వం�, 2:q 
L�0L1ట�వం� క8�, Ëగ దృg0� క2క N&నట9u�, ఈ Pయ�Q1Q Ëగ 
దృg0� క2క N&నట9u�, ఇ� �ధ�l. ఇ� �ంఖ� Ëగంh �ÌYన�వం� 
½ంs PÍన�న�వం� `Î�. స8! ‘Ëగసtః �q క��º’ NOR వN< ఫ@తం 
అం:h1 �ÏY�s. ‘సమత�ం Ëగ"చ��’ ఇ�ళ మనl� రకర/ల 
�=Ñక &'(ం�లh =>9s�నQ�వం�, సమత�ం, స=నత�ం ఇతరÎ 
వÒ�ల�Q IÓI* =>9��, శ¥రం ప�Ôh OR, ?క0q ,q, ÕÖ అu� 

q×p� ఆw శ¥�IQ బ�0 Øద�ం N�Rs.  
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ÕÖల� NO Øద�ం 
q×ల� పI*�:, 
q×ల� NO Øద�ం ÕÖల� 
పI*�:. LIQ అం�లh. �=న� అం�లh ఇద4�� treatment ఒక�A.  

స8, /O
 =న&క Ø:�� దగÈర� �Þ�ం అ2�ం'".  
 
ఇ
Ys ÕÖ*, 
q×�* i? ·8 Øద�ం ]ం�ం'?  
మß ప�Ôh* �à�టపY�*, ఈ ÕÖ, 
q×� vuం�.  
 
అంA సమత�ం ఎక��2ంF _దá�ం�?  
మన. దగÈర 2ంN _ద°v�ం�. /బ�0 ఇ
Ys మనం అందరం 

ఆhF.R�QమంA మనh మన. ]నQA9,. /బ�0, సమత�ం ఎక�డ మనం ఇ
Ys 
ఏ �tu 2ంF మనం =>9sr�@ ఎ
Yyi??  

12 ఎవరQw� అంA, 12 wక0â I, ?క0â I అ�Q i?, ఆ wక0q, 
?క0q మనO�. శ¥�I* వN<టపY�* wక0q, ?క0q �? z:. /బ�0 “Ëగసtః 
�q క��º” NO పII స´న లã�IQ 3�0�I, ఆ సమత�ం అ1 ల¦³IQ గ2క 
vgంN పద(�, గ2క N&నట9u�, � ఆస|R ‘అశకRత’ అ1 &t� ��ం? 2]� 
'IQ �ÔంÂ.  

_దట ఏం �äYనం�?  
‘ఆస*R’ అ1� ]ంA, mవనంh ఏ� ఒక దశh అ� అంశంh ‘అశకRత’ Nత 

+Ôంచబడక తపY:. /బ�0 అ� ఆస*RI, “సమత�ం Ëగ"చ��” అ1 ల¦ణం� 
గ2క మనం mnంFనట9u�, అశకRత Nత +Ôంచబ�ట�వం� అవస�IQ మనం 
'ట·యవÂ<. అÔగJంచవÂ<. ఇక ఏమం¿! మన@Q మనం త��వ N.r�@�న 
అవసరం z:, సృg0h ఉనQత�న m]� ఎవ´� ]�QరంA, మIå! ఎßQ 
చ:]��Q". ఎßQ �ÔంC". ఎం� N�", ఎßQ �ÔంC" 
అ2�1ట�వం� Óæప/ల స�హ", బq] ట2Q�, ట2Q� మనSద 
]ం�. ఎవ�Q క�@<� �T�q. అం:h ఏం 3ద4 nషయం z:. Sq  LKG 
Ìల9��I క�@<� i? ê�� Rhymes �äRs. మనం i? అDగ CD 
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1q<�I, CD -�.�I, CD ప2� N&, ఆw ఫ@�ల2 ï¥ð 
·.�ం®, nñ9ష³త�క శ*Rనం� మన ò�RSద � R̀, 'I x�ంF �T�ం. 
అu� భగ�2s ఈ అంశంh కర�Ëగంh �T\నQ�వం� `aం 
ఏJటంA,  

^_� 0 >̀ జabహ ఉe fకృత 2షhG  

తM�i �jయ 0జ4స� �గf> కర�fkశలం 
Sరం� N�", N�", �w�@, �w�@. మనh +, పINOn ½ం� 

నం�. ‘కర�’ అంA �� -@& �äY@ అంA, +, N�", N�", N�". మన 
ò�R Sద ఒక బq] ]ం�ం�. ó:4న z R̀1 మన� ఏం పI N�Rయం¿? +, 
N�", N�", N�". మన �2/ల ]నQ�వం� బq]. అ� మన బలం. 
ఇం/ �w�@, �w�@, �w�@. అ�. ఇం�. ó:4న z`R1 ఇ�.  

,ఢ Iõవసth ‘N�ం, N�ం, N�ం’ అ1� ఎక��* vuం� -@య:. 
‘�w�@, �w�@, �w�@’ అ1� ఎక�� vuం� -@య:. మ� ª« అ� 
Iõవసth* �öR1 ]�Q". మ� ఈ ‘�w�@, �w�@, �w�@’ అ1�s 
ఎక��* vw¢ -@య:. ‘N�", N�", N�"’ అం�నQ�s ఎక��* 
vw¢ �s అంతకంA -@య:. మ�, ÷� x�ంF =aం మనం 
ప�0ంÂrవడం z:. ఎంత O
 ÷ళ� ఇద4� x�ంN ప�0ంÂ�ం��Q". /బ�0 
ఆయన ఏమం��QరంA, ఎ�వం� =న]p� స8, mn అu� స8, ¼ల��, 
Iõ, కల తపY] క'!  

మ� ఈ ¼ల�వ, కల, IÁలh mnతం అం� N�ం క'! ఏ�� ø
ణ�ం 
వF<ం' మన*?  

అంA ఎD l��ంA, అ� Ëగపద(�, lh�వడం అ]\ం�?  
ఎD కలకంA, అ� Ëగపద(�, కలకనడం అ]\ం�?  
ఎD IÁv�, అ� Ëగపద(�, IÁvవడం అ]\ం�?  
ఎం:కI? Ëగం అనQ'II అIQం�* Nర<మI భగవÅÈత êÔùRం�?  
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18 Ë,ల పద(�h �ÏY�s ఆయన. 2]� ఎ��Q �ర,@, అం:h 
�qగవల&ం�. మIషనQ�s ఏû� Nయ�I,  

�నI – అ� i? Ëగl.  
పI NయI – అ� i? Ëగl.  
IÁ v� – అ� i? Ëగl అu]ం?@.  
అ
Y� ‘కర�"న T�0 జం\]’ అనQ `ÎIQ మనం '��ం. +, 

xqR3�0r�లం�. :ఃఖం 2ంF మనం బయటప?@ అI అంA, ‘కర�"2 
T�0 జం\]’ అనQ `a" Sద ఆÍరప� ]నQంత వరi, మన� ä� మన 
�ళ� �ండ, ò�RSద ఎ
Yy ]ం�ం�. ఇహ 'IQ ఎవ	 తÌYంచzq. Sq 
/Þ� పడం�, ·Þ� పడం�. ఎవ� దగÈర� �ళ�ం�, ఏsLండల� ఎIQ �½ü9� 
�ళ�ం�. అరt�ం' అం¿!  

�ఃఖం ���	
�� అం� ఒ� ఒక� ��ం. ���� ఆ��ం��. ·8 
=రÈం z:. ‘Ëగం’ అంA ఏ� ఆస��, xంm�9 /]. అరt�ం' అం¿! 
zదంA, (అ�J�) చý�ర ��Ô, ఉ
Y��Ô vÀ�0�1� అంతకంA /:. 
శ¥�I* వF<న ఏ� /O
 ���@క�న�వం� జ��IQ vÀ�0rవ?Ir, 
zకv� �ళ� þ
Y� vÀ�0rవ?Ir ��* ఉపËగప�� /].  

IÓI* అస� ‘Ëగం’వల9 మIg* ఉపËగం ఏJటw�? అI అంA,  
 “కర�జం ^_� 0<>m ఫలం త4<>K మ)nణః” 
మనమందరం మ2×లం. Ëగ దృg0 వల9 mnOR, ఏ��"?  

“మ�gణః” – మµ\�s అ]�q.  
మనం P��కం, ఏS ఆ� శంక�Cq��,ß, అరnంద మహ��,ß, 

భగ�� రమ��,ß, ��J n·/నంద ,ß, �మకృష �పరమహంస,ß 
ఇDం� /రణ జ2�ల Ïq9 మనంద�* CD +, -�..  

అDం� /రణ జ2��, 
��1, మనం ‘మ�×�=’?  
/:.  
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P� ఒక� మIg* ‘మ�g’, mnంNట�వం� అవ/శం, అÔ/�త�ం ]నQ�. 
అI భగవÅÈత ఇF<న�వం� ÀపY �,4నం. ఈ కర�Ëగమ1 అÍ�యం. మనం 
అందరం NO పII “కర�జం T�( É/R” – “T�( క��� ��º” – ఇ� �ÌY 
�OR. ·8 ఏS z:.  

 
� ‘T�(’ ఎ>9 పI N.Rందw�? 
� ‘కర�’ ఎ>9 ]ంA, � T�( అ>9 పI N.Rం�. అంA,  
� ‘స�jవం’ అ1� ఏû� ]ం�, అ� ఆ కర� అ1 nతRనం.  

 
 స8 నం¿! ఇD మ�g, అంA, Ëగ దృg0� zక Óæన దృg0� zక 
పర=త�I -�.rవ?Iక1 ల¦Uం� NOR ఏJ� PËజనం?  

ఏ�� 12 �నzIn ఏ�� �నగ@Ê అవ/శం ]ం'? 
డzIn అ�Q డగ@Ê అవ/శం ]ం'? 
అ2భnంచ zIవ�Q అ2భnంN అవ/శం ]ం'?  
+, .ఖం 3qx\ం'? 
:ఃఖం తxÈ\ం'? 
IÁ +, పs\ం'?  
ªగం ��ం? ]ం�ం'? 

ఇవ�Q ఏS ఆ �,4నంh z].  
“జన� బంధ #mQ�<>” �� ఒక�A PËజనమw�! ఎవ�	� ఏû� 

PËజనం ]ం' అంA, ఒక�A PËజనం ]ం�. ఏJ�? అంA, 
L�4, “జనన మరణ రహస�ం” �� -�.Rం�. అ� -@OR “కర� రహస�ం” 

n�vuనA9.  
‘జనన మరణ రహస�ం’ -�.rవడం rసl మనం (కర�I) ‘కర�’ అ1 Ïq� 

mవ�IQ ఆచ�.R�Q". ‘జనన మరణ రహస�ం’ -@యzద2rం�,  
‘జనన మరణ రహస�ం’ అంA శ¥రం ఎ>9 
s\ం� �ÏY అంశం /: సS!  
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“T�( క��2 ��º” అ1ట�వం� `aం �2/ల ]నQ�వం� 
రహ��IQ -�.rమI �äRq.  స8, ‘కర�Ëగం’ అ1ట�వం� అÍ�యంh, 
`tలం, మనం సం�పRం, =>9� అవ/శం ఇC<q /బ�0,  
1 2ంF 8 � 9/లh  
“అ�స*R jవం� IయJత కర�I ఆచ�ంచడం” ఎ>9� �äYq.  
9 2ంF 16 � 9/లh....   
“ఫDÏ¦ zక Nయబ� కర�, అ� యజæjవం� ఎ>9 Nయబs\నQ�” �äYq.  
ఇక 17 2ంF 24 hపల....  

“ÓæI, భగవం\s hక కD�³రtం కర�� ఎD N�ª, N�Rª, ఒక ÓæI 
ఎD mn�Rs? ఒక పర=త� ఎD mn�Rs?” �äYq.  
 ఇం'క �q అ�Qq, ‘jగవతం’ �ÏYట
Ys. “�ల”. �సR�I* ఎIQ 
Vం� �రÊ&�, ‘�ల’ అI అంA అరtం ]ండదం�. అరtం zI పదం అనQ=ట. 
ఎం:� అD ·�Rq అI అంA, ఒL�క�
Ys  
“కర�ఫ!��, కర#$%&�� 'ం(ం)* ���	 పద-.� /0 1�2 3ల” అI Ïq. /బ�0 
అDం� అం�ల�Q i?2, అక�డ చ�<ంCq. ఇక ‘అÓæI, ÓæI’ ÷� nవరణ 
i? కర�Ëగంh1 �ÏY�q. స8,  
ఇక మనం అందరం +, +Ôంచబ� అంశం ఏదw�? అI అంA,  
ఏ� ఒక� /�@ అ2rవడం, r�క. /మం. అం� కదం¿!  
r�క zI �q ఎవ´� ]�Q�?  
ఈ సjస:లh r�క zI �q ఎవ´� ]�Q�? అI PశQ ఎవ�* ��� 
·.r�@. 12 అడగడం /�ం?.  
r�క z: అ�Qర2rం�,  
మనమందరం ఏ &t�h ]నQ�9?  
T:(s. I��ణ &t�h ]నQA9.  
r½� z: అంA, I��ణ Pజæ. 'I Ï8 ‘I��ణ Pజæ’ అం¿!  
మనంద�� ,ఢ Iõవసth అస� ఏమ�Q r�క ]ం'?  
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ఏ r��� మన ,ఢ Iõవసth ]ం'?  
z: క'! కలh ,I, ¼ల�వh ,� =al, మన.� పI N.RనQ
Ys =al, 
ఈ �లం� వF<ం�. మ� అ�వంట
Ys మనం ఎD.... 
ఇం'క �q ఎవª అ�,q.  
“=యI 'టడం ఎD?” మంF PñQ. అస� =య అంA, “w=� =య”. 
‘ఏ� z� అ�’. అంA ఇ
Ys మనం zI 'II ప�0�I ]నQ� అ2�ం��Qం 
అట. అI �T\�Qq ·'ంత �సÖంh. ఏ6 78, ఏ6 9ం8 :ప;డం =>కం. 
n·కం అంA ·8 ÀపY`Î� ఏS zవం�. 'I* ఎIQ Ïర9�Q 3�0rం�.  
n·కం అంA ఏJటంA?  
“ఏ� z:?, ఏ� ]ం�?”. That’s all.  
��రంj, సsషtంj వf>mశvయంj ‘ఇ_ 12, ఇ_ yం_’ అm |పsగలగడం #~కం.   
 
కర�I ఆచ�OR ఏJ� వ.Rందw�? 
ఇం'| �äYs. ‘మIg మ�g అవ�Â<’.  
 
‘మ�g’ అu� ఏJ� PËజనం? 
‘n·కం’� ]ండవÂ<.  
 
‘n·కం’ వల9 ఏJ� PËజనం? 
‘ఏ� ]ం�, ఏ� z�’ సYష0ం, -�.Rం�. 
 
�� ఇ
Ys i? -�.కదం¿!  
ఎక�� వరi -�. మన*?  
‘శ¥రం’ ]ం' z'? -�..  
‘�ణం’ ]ం' z'? అ� i? -�..  
‘మన.�’ ]ం' z'? -�. అ1 �äY@.  
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‘T�(’ ]ం' z'?  
]ం� /బA0 క' ఇక��* వC<". అం� కదం¿!  
/బ�0 ఇం/ అవత@* ��� =>9��....  
ఇ
Ys ‘ఆత�’ ]ం'? z'? 
ఏ�నం¿! L�4, ఆhFంF �äY@�ం�.  
అంద	 3ద4లంద	 ]ం� అం��Qq /బ�0 ]ం� అI �పYవల&ం�.  
zÃ, ��2భవంh Iర �య� ]ంA, సYష0ం, ఆ��2భవం '�� ఇ� ]నQ�. 
ఇంత� ఈ �ల అం� ఎం:� వF<ందw� అI అంA,  
ఆ T�( h1 ]ందట. ‘T�( క��2 ��º’ క'! 
ఆ ‘కర�’ Pjవం, ఇం'క �q అ�Qq. ‘చDచలêధ’h....  
ఏ�? ‘�s x³�’ �� nషయం అం�.  
ఆ �s x³ల వల9 మన� ఏం జqx�ం� అస�? అంA,  
‘Äద T�(’ ఏరY�ం�. ఇం|S z:. 
ఆ ½ంy ఒక�, ]ంA, ఆ ½ం�ం�� ·q·q, ]�Qu, అI �Ìంప 
�యడl �sx³� అంA.  ఇం|S z:.  
ఇక�sనQ ��కృష�,q, ��I follow అ���q అం� ఒక�A. అ�Qq 
అ2rం�. Telugubhakthipages.com వల9 �రం� ఒక�A అI అనడం /: 
అక�డ అరtం. �తన�ం, OR మనమం� ఒక�A. Sq, l" అ�Qq ఏJ�, 
‘Sq, l"’ అIQ ప'� z] అస� అక�డ. ]నQ� ఒక�A, �తన�l. అనQదగÈ8 
మన.� ఆ�v�లట.  

“ఉనQ� ఒక�A, �తన�l, ఆ��” అ1 దగÈర మన.� ఎ
Yp� ఆ�vuం�, 
‘Äద T�(’ z:.  
   ఎం:కI �T\�Qరట? 

ఆ Äద T�( వల91 మనం అందరం అÓæన Éతం, ఆhFంNట�వం� 
mవ�IQ క@�]�Q". ·8 ఇంత� JంF ఏS z:.  
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ఈ ÄదT�(I vÀ�0rవడం rసం NO Pయ�Qz, నవnధ భ*R =�È� 
,�, Ëగ �ధన� ,� ఎIQ Ïర9�Q �
Yrం�. అవ�Q i? మన� అరtం 
అవ�డం rసం �ÌYన పద(\�. మన ఇK0IQ బ�0, మన శ*RI బ�0, మన� ఏ� NOR 
+xం�ం� అI మనం అ2�ం>�, ఆ +xం� అ1 `ÎIQ బ�0 నడపడం 
rసమI äపం �సÖం ఇంత 3ద4, తw´vuం�. ఇ
Ys ఆ ��ÖIQ & 
మనl భయప�vu Ãరం, ä�v\�Ql� అ1ట�వం� అ2=నం 
i? క�x�ం�. 3ద4� అంద	 i? �ర�ం ఏం NO��� అంAనం¿, ÅIQ 
�ంP'యక n'� nÍనంh...  

�� 45 ఏ�� అం¿! �� +ల�ం 2ంF �ంP'యక n'�nÍనl 
అల��. మమ�@Q ఏ�y i? ఇIQ గంటల O
 iª<మI,�, zదంA, ఇIQ 
సంవత��ల ä� అ� చ:]�I రమ�I,�, zకv� ఈ äఠం అపY!పYమI 
/� అD =� ఎ
Yy ఎవ	 �పYz:. ��� �ళ�� -@&న... 3ద4� ఏద�Q 
�ళ� mnతంh ఆచ�ంF 3s\నQ అంశ" ఏû� ]ంA, = mవ�IQ & 
2]� ఏం -�.��Q]? అI ఉD0 మ"� న1Q PశQ ·O���. అంA మనం �� 
mవ�IQ x�ంF మనం -�.r�@ అనంA ��� క@& mnంC@ క'! 
ఉం?@ క' �� దగÈర. అ>9 ��� క@& mnంF అధ�యనం NOట�వం� 
xq�ష� �ంP'యక పద(� స´న =రÈం. అం:| త@9, తం#, xq] 
మన�äA ]ం?@. మనం �ళ� mవన nÍనం 2ంF 1q<r�@ అ1 jర$య 
సంస��, �ంP'యంh మనం అందరం 
ట0>I*, మనం ధన�త �ంద?I* 
మంF అవ/శం.  

స8, “ఉత>మం తత� �ం\చ” ఏమం¿! ఈ కర� Pjవంh2ం% బయట 
ప?ల�Q, -�.r�ల�Q, ఏద�Q Nwల�Q, ఏం Nయవచ<ం�?  

మనస�Q, =య�Q, ఎ&క�Q ఊ�| &t� Ä'IQ బ�0 3�0న Ïq9. 
మనస�Q, =య�Q, ఎ&క�Q అ�Q ఒకA. ‘కర�’�Q i? అ�. ఎం:కంA 
మన. అం��QమంA, ఇక అ�Q అ� అనQ=ట ఇక. ఇం/ ·8 ఏS z:.  

ఏం Nయవచ<ం¿? 
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“ఉతRమం తతR( Fం�చ” – 12 ఉతRమ �ధ��నం¿! No Problem. అu� 
తతR( Fంతన Nu. “మధ�మం మంa Fం�చ” – �� అంత ýä&+ zదం�. 
xq],q ‘తతR(మ&’ అI ఒక �క�ం �ÏYOR, �� ,µ�2భవం క@Êంత 
అవ/శం z:. అంత =@న�ం zన�వం� T�( �� z:. -ద( T�( � దగÈర 
z: /బ�0 ఒక� �క�ం �ÏYOR 'II అz9.�I, “ఉనQ� ,హ�l” అ1 Iర �wIQ 
óం�&, "/Rవసt2 �ం�ట�వం� ఉతRమ �ధ�� అu]ంA, �ళ�� ఏం 
�äYరం¿? “ఉతRమం తతR( Fం�చ” – అంA ��� ఇక .ం� �tu =ట� 
=>9డరనQ=ట.  

+/! 0జనం N��? మÑÇగ $య, ]ం'? మÑÇగ 
�. +xం'? 
ఇDం� nషw� అడగరనQ=ట. అDÊ, 2]� ఎ
Ys ఏ�C]? ఎ
Ys 
ఏడవz:? �� ఎం:� ఆ·శం వF<ం�? ఎం:� 1ధం వF<ం�? ఇDం� 
అం�� =>9డq �Þ���. `�, =>9s�q. స�స�. ఇహ అక�డ వ�*R 
2క� mవ�I* ఏS �ధన�త ]ండదనQ=ట. ��� ‘తతR(Fంతన’* స�v�q. 
స8, “మధ�మం మంa Fం�చ” – Dభం zదం¿! Sq అక�డక�? ఆ/శం అవతల 
�3�, ఒ|�� అం:rవడం ÷�/దం¿ ��. అD �ధ�పడడం z:. అ�Qq 
అ2rం�. స8z +T. �� మన. L�4, బలం, ]నQదw�! ఆ మన.� 
బలం, ]ం� /బ�0 ఆ బల�న మన.�I, 2]� �జ�tనంh iª<3�0 2]� 
Oవ��, ]�Q].  

భగవం\s ఈ శ¥�I* అÔK0నం, I2Q 3>0s.  
2]� ఏం N�]? 
ఆ &ంµసనం ²" N&, మన.� అ1 �క�2 అం:h iª<3�0, 'I* �] 

Oవ��, ]�Q]. /బ�0 ఇ
Ys ఏం Nw@?  
�క�2 క�0 ·w@ అంA ఒక À�./�@.  
/�@ అంA ఏం Nw@? 
సంä�ంC@. ఆ À�O ‘మంaం’.  
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“మన�i �యG ఇ' మం�ః” మంaËగం. Iరంత�యం, మంaజపం 
Nయడం. ఏమం¿! ªð* ప� �q9 Nయమం>�? 108 �q9 Nయమం>�? 
ల¦�q9 Nయమం>�?  

ఎంత బల�న �క�I అక�డ 2]� &ంµసనంh iª<4��, అంత బల�న 
'II క�0 ·య?I*, ఎంత బల�న À�./�h, అంత À�. 
సంä�ంÂr!   � ఇష0ం. అ� ఒక�ªðh1 �ధ�పడవÂ<. ½ంs IJKలh1 
�ధ�పడవÂ<. ఒక mవన/ల" i? పట0వÂ<. /బ�0 మనh మన. అ1 ఆసకRత 
ఎంత బల5నం, ]ంA, మంaËగం అంత .లభం. స8!  

 ఇక భ*R nÍనంh మనం =>9s�1ట�వం� అం�లh, 
ఇం|"�Qu అం¿ అI అంA, (సమయం అuvuం�, ఓ| అం:| ఇక ½ం� 
అం�� �T�నం�)   
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�tu వరi మంaజపం Nయగలగడం, అ� i? మనవల9 /z:, ఏం 
�య�వÂ< ఇ
Ys? ఇం|J J�@ vuందం� మనం Nయ?I*? “$�tటనం” 
- NయవC<? Nయiడ'? NయవÂ< క'! ఈ $�tటనం ఏJటw� అI అంA, 
.ం�  category లనQ=ట ఇవ�Q! /బ�0 మనం ఎపY��� స8, కర� &'(ం�IQ, 
కర� రహ��IQ ఔvసన ప>0@ అI అంA, మనం అందరం, తపYI స�,, 
తత�Fంతన, నవnధ భ*R =�ÈలI, కరR9త�రWత పద(�, N&నట9u�, అ
Ys 
=al ÅII -�.�I �Ôంచ గ@Ê అవ/శం ]ం�.  
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·'ంత Vం�, అ1క�న�వం� ఆ�Ë�, అ1క�న�వం� ÷�Ë� 
]�Qu, మµ2j]� �ÌYనn CD మం�n ]�Qu. Sq 
sadhakudu.blogspot.in అ� +9x Ïq. అంద	 telugubhakthi.com 
చ:]\నQ�à� /బ�0, computer � Sరంద	 .ప�F\z. 
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కర్మ యోగము 

సాధకుడు అనే వాడు సాధ ించవలసని మొట్టమొదట్ి లక్ష్యము కర్మ అింట్కుిండా కర్మ చయె్యగలుగుట్. కర్మ 

అింట్కుిండా కర్మను చేయ్వలెననన నాలుగు జాగరత్తలు తీసకిొన వలెను. ఈ నాలుగు జాగరత్తలు తీసికొని కర్మను 

ఆచర ించిన యెడల అద  కర్మయోగము అవుత్ ింద .   

1.శాస్తత రనియ్మిత్ కర్మలనే చయే్వలెను  

2.ఫలాపకే్ష్ లేకుిండా నిష్ాామముగా కర్మను ఆచర ించ వలెను  

3.కర్మలను ఈశ్వరార ి త్ బుద ితో చయే్వలెను  

4.కర్తృత్వ భావనను విడచి కర్మలను ఆచర ించవలెను. 

ప ైన చెపిి న విధముగా జాగరత్తలు తీసికొని కర్మను ఆచర ించిన చిత్తము పర శుదదమవుత్ ింద . పర శుదద 

చిత్తమిందు జాా నము ఉదయస్తుత ింద . జాా నము దావరా మోక్ష్ప్ాాపిత  కలుగుత్ ింద .  

పతాి ఒకార్ు అనుకూలముగా ఉననను లేకుననను, నష్టమ నైను, కష్టమ నైను ధర్మబదిమ ైన, శాస్తత ర 

స్తమమత్మ నై రతీిలోనే కర్మలను ఆచర ించవలెను. 

కర్మను నిష్ాామముగా చయే్వలెననన  కాింక్ష్ లేకుిండా కర్మను ఆచర ించవలెను. నేను కోర నద  ప్ ిందకుిండా 

నేను ఉిండలేను అనునద యే కాింక్ష్. చిత్తము నిందు పేార్ణ కలిగ  ఒక  ఆలోచన వచిినపుిడు పమాాదమేమిలేదు. ఆ 

ఆలోచన య్ిందు దుాష్ిట  నిలుపుట్ వలన స్తింగత్వము లేక ఆస్తకతత కలుగు చుననద . ఆస్తకతత వలన పుర్ుష్ డు ఆ 

విష్య్ాకార్ వృతితని ప్ ిందుచునానడు. అింట్ే కోర క బలపడు చుననద . కోర క  కోర ధమును కలుగచసేేత ,  కోర ధము 

మోహమునకు దార  తీస్తుత ింద . మోహము వలన బుద ి  నాశ్నమవుత్ ింద , వివేకమును కోలోితావు. కనుక 

విష్య్ముల పట్ల  ధాయస్త కలిగ నపుిడే జాా నమును ఉపయోగ ించి పర ష్ార ించు కోవాలి. మర య్ు చేసని పనికత 

పతాిఫలమును ఆశింపకూడదు.  

కాింక్ష్తో, పతాి ఫలము ఆశించి చేసని కర్మ య్ిందు గుణదోష్ములు ఉింట్ాయ. గుణములతో కూడ ి కర్మ 

చేయ్ుట్ వలన స్తింగత్వ దోష్ము లేక ఆస్తకతత్ కలుగుత్ ింద . కర్మను స్తింగత్వముతో చయే్ట్ వలన చేసని పనికత 

స్తింబింధ ించిన జాా పకములు చిత్తము నిందు వాస్తనలుగా  భదపార్చబడతాయ. ఆ వాస్తనల నుిండి మర్ల మర్ల  

కర్మపేార్ణలు కలుగుచూ ఉింట్ాయ. మర య్ు స్తింగత్వముతో కర్మ చేయ్ట్ వలన కర్మ ఫలములు మన ఖాతాలో జమ 



చేయ్బడతాయ. ఆ కర్మ ఫలములను అనుభవిించుట్కు మర్ల మర్ల  శ్రీర్ములను ధర ించవలసి వస్తుత ింద . జనన 

మర్ణ చకరమునిందు పర భమాిస్తూత  ఉింట్ాము.  

కర్మ బింధము నుిండి బయ్ట్ పడవలెననన ఆస్తకతత్ను పర ష్ార ించుకొని కర్మను నిష్ాామముగా 

ఆచిర ించవలెను. నీవు  నిష్ాామకర్మను ఆచర ించుట్ వలన విష్య్ాస్తకతత్ నుిండి బయ్ట్ పడతావు. శాింతిని 

ప్ ిందుతావు. 

ఆస్తకతత్ ఉింట్ే కర్మ ఫలమును ఆశసాత వు 

కర్మ ఫలమును ఆశసేత   నిష్ాామ కర్మ చడెిప్ో త్ ింద  

నిష్ాామ కర్మ చెడిప్ తే అర ష్డవర్గమములు వసాత య లేక కలుగుతాయ.  

 

విష్య్ముల యడెల అనురాగము లేక ఆస్తకతత్  ర ిండు పదదత్ లలో తొలగుత్ ింద   

1. నిష్ాామ కర్మ - కర్మ ఫలమును ఆశించ కుిండా కర్మ చయే్ుట్  

2. అమనస్తాము - కర్తయే లేని పదదతిలో, మనస్తుుతో పనిలేకుిండా కర్మ చయే్ుట్ 

ముిందు కర్మ ఫలమును ఆశించ కుిండా కర్మ చయే్ుట్ అలవాడాలి. త్ర్ువాత్ అమనస్తాము. 

నిష్ాామకర్మను ఆచర ించవలెననన ఈశ్వరార ి త్ బుద ితో జీవిించవలెను. కర్మ నియ్మము స్తృష్ిట  నియ్మము. 

కనుక స్తృష్ిటకత ఆధార్ము ఎవరో కర్మ నియ్మమునకు అత్న ేఆధార్ము. ఆ ఈశ్వర్ుడ ే  ఇర్ుస్తు. కర్మను ఆచర ించు 

నపుిడు నీ హృదయ్ము దెైవీభావనతో నిిండ ి ఆధాయత్మ చిత్తముగా ఉిండవలెను. త్దావరా కర్మతో స్తింగత్వము 

తొలగ ప్ో త్ ింద . కర్మ ఫలములను ఈశ్వర్ునికత అర ిించి దాని నుిండ ి లభించే ఫలిత్ము లాభదాయ్కమ నైను, 

నష్టదాయ్కమ ైనను భగవతారాసాధముగా సవవకర ించవలెను. ఎపుడెైత ేఈ విధముగా ఈశ్వర్ుని పట్టట కొని పని  చేయ్ుట్ 

ప్ాార్ింభించావో అపుిడు  జాా పకములు (స్తమృతి)  -> జాా పకముల నుిండ ి పేరా్ణను ప్ ిందుట్ -> ఆ పేరా్ణ కతరయ్ా 

ర్ూపములో ప ట్టట ట్ -> ఫలమును ప్ ిందుట్ అను నాలిగ ింట్ిలో --  ఫలము నిరీవర్యమవుత్ ింద . ఫలము 

నిరీవర్యమవుట్ అింట్ ేఫలము స్తమృతిలోనికత చరే  మర్ల పేార్ణను ఇవవజాలదు. ఇలా  అస్తకతత్ లేక స్తింగత్వ దోష్ము 

లేకుిండా  ఫలమును ఈశ్వర్ునికత అర ిించుట్ దావరా ఫలమును నిరీవర్యము చేయ్ుట్య ే నిష్ాామ కర్మ. జాా నము, 

వ ైరాగయము త్పి అనయదా నాకు ఏమి అవస్తర్ము లేదు అని సిిర్ముగా ఉిండగలిగ నపుిడు  మాత్మాే నిష్ాామ కర్మ 

సాధయమవుత్ ింద .  



కర్మను ఈశ్వరార ి త్ బుద ితో ఆచర ించుట్ వలన  

1.సావరి్రాతత్్యము, త్దావరా చిత్తశుద ి  కలుగుత్ ింద   

               2.భగవింత్ ని య్ిందు భకతత ప ర గ , భగవదనుగరహమునకు ప్ాత్ ాలు అవుతాము  

                3.కర్మ ఫలములు మన ఖాతాలో జమచేయ్ బడవు కనుక కర్మ బింధము కలుగదు   

కర్మను ఈశ్వరార్ిణ భావింతో  చేయ్కప్ోయన  స్తత్వ గుణిం చడెిప్ో యింద . ఏ ఆలోచన అయనా పసాాద 

బుద ితో ఈశ్వరార్ిణ భావింతో చసేేత  అిందులో స్తత్వగుణిం నిలబడుత్ ింద . నిసావరి్ బుద ితో చేయ్క ప్ో యన ర్జోగుణిం 

కతరయ్ార్ూపింలోకత వస్తుత ింద . నిసావరి్ పూర త్ింగా ఆలోచిసేత  ర్జోగుణిం నిర్సిించబడిింద . పర్త్త్ిం లేనిందు వలల  

త్మోగుణ ర్ూపింలోకత మార ప్ో త్ ింద  . పర్తత్్ిం కోర  చసేేత  త్మోగుణము నిర్సిించబడుత్ ింద . ఈశ్వరార్ిణ భావింతో, 

పర్త్త్ము కోర  కర్మలు  చయే్ట్ిం వలల  మన: స్తింబింధమ నై దోష్ాలనీన తొలిగ ప్ో తాయ.  లేనియడెల  సావరి్ పూర త్ 

మ ైనట్టవింట్ి మనో స్తింబింధమ ైన దోష్ాలు మిగ లిప్ో తాయ. 

నిష్ాామకర్మను ఆచర ించకుిండా ఆధాయతిమక మార్గమములో అడుగులు ముిందుకు పడవు. నీవు ఏ ఉపదశే్ము 

సవవకర ించాలి అనాన, ఏ ఉప్ాస్తన చయె్యవలెననన, ఏ సాధన చేయ్వలెననన కావలసని ప్ాాధమిక అర్హత్ 

నిష్ాామకరామచర్ణ. నిష్ాామ కర్మ(కర్మకు అతీత్ముగా ఉిండ ి కర్మ చయె్యగలుగుట్) దావరా అింత్ర్ింగము శుద ి  

కాకుిండా ఆధాయతిమక సాధనలో పురోగతి ఉిండదు. 

నీవు దనేిని ఆచర్ణలో ప డుత్ నానవో ఆ సాి యకత స్తింబింధ ించిన విష్ములు ఏవి కూడా నీకు  స్తిందేహము 

ఉిండకూడదు. జాా నము సిిర్ముగా ఉననపుిడే ఆచర్ణ కూడా నిర్ుద ష్టముగా ఉింట్టింద . నిష్ాామకర్మ 

చెయ్యగలుగుచునానవు అింట్ే అర ష్డవర్గమములచే బాధ ించబడకూడదు. ఏ అింశ్ములో నీవు బాధ ించ బడుచునానవో ఆ 

ఆ అింశ్ములలో నీకు నిష్ాామకర్మను చేయ్ుట్ కుదర్లేదు, ఆ ఆ అింశ్ములలో ఫలముల పట్ల  ఆస్తకతత ఉననద   అని 

అరి్ము. ఇద ేనిష్ాామకర్మను ఎింత్వర్కు ఆచర్ణలోనికత వచిినదో   పరీక్ిించుకొనుట్కు  కొలమానము. 

 నిష్ాామ కర్మ వలన భోకత లేకుిండా ప్ో తాడు. కర్త లేకుిండా చేసకిొనవలెననన ఆత్మవిచార్ణను 

ఆశ్రయించవలెను.   

మాయ్ వలన పించభూత్ములతో 24 త్త్వములతో కూడిన ఈ శ్రీర్ము ఏర్ిడినద . దీని అింత్ట్ికత 

ఆధార్ముగా  ఈశ్వర్చెతై్నయము ఉననద . విదుయత్ త  వింట్ి ఈశ్వర్ చెైత్నయము వలన య్ింత్మాుల వింట్ి ఈ శ్రరీ్ము, 

ఇింద యా్ములు పని చేయ్ుచుననవి. నీ ఉనికత ఎకాడ ఉననద ? మాయ్ా స్తవర్ుపములెైన  24 త్త్వములే నీవా? కాదు 



కదా. అనింత్ స్తృష్ిట  పవాాహమునకు ఈశ్వర్ుడు కర్త. కనుక స్తృష్ిట  పవాాహములో భాగముగా చేయ్బడుచునన స్తమస్తత 

కర్మకు కర్త ఈశ్వర్ుడే. బుడగలు , నుర్ుగు, నీర్ు అని స్తముదమాులో భాగములే కదా. అలాగే స్తమస్తత  జీవరాస్తులు 

అనింత్  స్తృష్ిట  పవాాహములో భాగములే. అనింత్ స్తృష్ిట  పవాాహమునకు కర్త అయన ఈశ్వర్ుడే స్తృష్ిట  పవాాహములో 

భాగముగా  చేయ్బడుచునన స్తమస్తత  కర్మకు కర్త.  ఆ అనింత్ స్తృష్ిట  పవాాహములో జర్ుపబడుచునన కర్మలో 

భాగముగా ఈ శ్రీర్ము దావరా కర్మ జర్ుపబడుచుననద , నేను కర్తను కాదు అనన భావనతో జీవిించు. 

నీ ఇింట్లిో మామిడకిాయ్ పచిడి చసే్తుత నానవు. నీవు చసేటే్పుిడే దాని య్ిందు ఆనిందమును 

అనుభవిసాత వు. అద ేహో ట్ల్ నిందు పనిచసేే వార్ు కొనిన వేల మామిడ ికాయ్ల పచిడ ిచేసాత ర్ు. కాని తాదాత్మయత్ 

చెిందర్ు. ఎిందు వలన? ఏదెైనా పని చసేేట్పుిడు నాకోస్తము చేస్తుత నానను అనన భావనతో చసేిన పేార్ణ కలిగ  పియా్ము 

పనిచేస్తుత ింద . నేను కర్త అవుత్ నానడు. నాకోస్తము చసే్తుత నానను అనన భావన లేకుిండా ననేు ఆత్మ స్తవర్ూపుడను 

అనన భావనతో చయెయ. కర్తృత్వము ఉిండదు. 

తాను ఏమి చేయ్ుట్ లేదు, అింతా ఈశ్వర్ుడే ఈ ఇింద యా్ మనో బుదుి ల దావరా జర పిించుచునానడు అనన 

భావనతో జీవిించిన కర్తృత్వభావన నుిండి బయ్ట్పడతాము. 

ఈ విధముగా నిష్ాామకర్మను ఆచర ించుట్ దావరా విష్య్ాస్తకతత్ నుిండి, భోకతృత్వ భావన నుిండ ి

బయ్ట్పడతాము. ఆత్మ విచార్ణ, ఆత్మ భావన దావరా కర్తృత్వ భావన నుిండి బయ్ట్ పడతాము. త్దావరా చిత్తము 

పర శుదదమవుత్ ింద . పర శుదద చిత్తమిందు జాా నము ఉదయస్తుత ింద . జాా నము దావరా మోక్ష్ప్ాాపిత  కలుగుత్ ింద .   

--- X --- 



కర్మ ఫలమ�ల� 

�వ�నక� �్ార �ిత్ ంచు కర్మ ఫలమ�ల� మ�డ� �ధమ�ల��ా ఉండ�ను  

1.సం�తమ�  2.�్ార రబధ్మ� 3.ఆ�ా�  

సం�తమ� - �వ�ల� తమ ప�ర్వ జన్మలల� క�డబ�ట�్ట ���న కర్మ ఫలమ�లను సం�తమ� అంట�ర�  

�్ార రబధ్మ� -  �వ�డ� ఏ కర్మఫలమ�లను అనుభ�ంచబడ� ��తత్మ� ఈ శ��రమ� ధ��ం���ో �ాట�� �్ార రబధ్మ� 

అంట�ర�  

�్ార రబధ్మ� మ�డ� �ధమ�ల�  

ఇ��్ఛ�్ార రబధ్మ� - మనమ� మనఃప�ర్వకమ��ా ��ర�ట వలన ఇప�ప్డ� అనుభవమ�నక� వ�్చన కర్మఫలమ�ల�  

అ���్ఛ�్ార రబధ్మ� - ��మ� ��రక�ం���� �ె�ౖకమ��ా �్ార �ిత్ ం�ే�  

ప����్ఛ�్ార రబధ్మ� -  ఇతర�ల� ��ర�ట వలన మనక� �్ార �ిత్ ం�న కర్మఫలమ�ల�  

ఆ�ా� -  �వ�ల� �్ార రబధ్మ�ను అనుభ�ం�ే క�మమ�ల� ��� తత్  కర్మల� �సేూత్  ఉంట�ర�. �ాట�ల� ��గమ��ా ఏరప్��న  

��� తత్  కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� అంట�ర�. భ�షయ్త�త్ ల� �ే�� కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� కర్మల� అంట�ర�.  

సం�తమ� భ�త�ాలమ�, �్ార రబధ్మ� వరత్మ�న�ాలమ�, ఆ�ా�  భ�షయ్త�త్  

సం�తమ�ల� ��ంత ��గమ� �్ార రబధ్  కర్మ�ా వసుత్ ం��. ���� అనుభవ�ం� ే క�మమ�ల� ఆ�ా� 

ఏరప్డ�త�ం��. ���ల� ����న�� సం�తమ�ల� కల�సుత్ ం��.ఈ కర్మ సూ��్ర �న్ అధయ్యనమ� ��ే,ి అర్థమ� �ేసు��� 

జ�్ఞ నమ��� సం�తమ��� స� ఎవ����ే �� ��ట�్ట ��ంట��� �ాళ�్ళ ����న్ �� ందు��ర�.  

ఫ�తమ�లను ఆ�ంచక�ం�� కర్మలను ఆచ��ంచుట వలన అ��షడ్వరగ్మ�ల� న�ం� �తత్మ� 

ప���దద్మగ�ను. ప���దద్���న �తత్ �మ� జ�్ఞ న బ� ధక� సం�దిధ్���న��. సదుగ్ ర�వ� ��్వ�ా జ�్ఞ నమ� కల�గ�ను. 

జ�్ఞ నమ�ను ఆచరణల� ��ట�్ట  �ాధన �యే�ా �యే�ా భగవదనుగ�హమ� వలన జ�్ఞ నమ� అనుభవజ�్ఞ నమ��ా 

ప��ణ�ంచును. అట�్ట  �ి్థ�ల� జ�్ఞ ����న్ వలన సం�తమ�ల�� సమసత్  ప�ణయ్ �ాపకర్మల� ���్శషమ��ా దగద్����� వ�ను. 

�ాప కర్మ ఫలమ�లను ప�ణయ్ కర్మలను ఆచ��ంచుట వలన న�ంప��ేి��న వచు్చను. �ా� ప�ణయ్ �ాప కర్మలను 

సమ�లమ��ా న�ంప �యేగల శ��త్ ఒక్క ఆత్మజ�్ఞ నమ�నక� మ�త్ర�� ఉనన్��. 



�్ార (మ�ందు) + ఆరబద్మ�(వ�్చన��) - �్ార రబధ్మ� అంట�  ప�ర్వమ� నుం�� వ�్చన�� అ� అరధ్మ�. గత 

జన్మ కర్మ ఫ�తమ�ను ఇప�డ� మనమ� అనుభ�సుత్ ��న్మ�. ��ల�మం�� ప్రసుత్ తమ� ��మ� ఉనన్ ప���ి్థ��� 

�ారణమ� �� �్ార రబధ్మ�. అ� ే  ననున్ ఈ �ధమ��ా ��ం�టేట�్ల  �సేుత్ నన్�� అంట�ర�. �ా� �వ� వరత్మ�నమ�ల� కర్మ 

��ే�టప�ప్డ� ����� వయ్���క���న క�ా్మచరణ �ేయ�ట ��్వ�ా ఆ కర్మ ప్ర��వమ�నుం�� బయట పడవచు్చ.  ప్రసుత్ తం 

ధర్మ పదధ్�ల� ధర్మబదధ్���న కర్మల� ��ే ి�ాట� ప్ర��వమ�ను త��గ్ంచు��నవచు్చను. ఉ�ాసనల�, �్ార రధ్నల�, ప�జల�, 

�ా�ాత్ � ధయ్యనమ�, తపసుస్, ��య్నమ� వంట� �ాట� వలన మనమ� గత �ాలమ�ల� �ర్వ��త్ం�న కర్మల వలన క���న 

ఫ�త ప్ర��వమ�నక� ల�ను�ాక�ం�� త�ిప్ంచు��� సక�మ���న మ�రగ్మ�ల� ����్ళల� �ే��ి�నవచు్చను. గ�ం�న 

�ాలం మన వశంల� ల�దు. గత �ాలంల� స���న �ర్ణయమ� �సు��నక అ��క �ాపకర్మల� ��ే ిఉండవచు్చ. �ాపమ� 

అంట� ఆత్మ ధ�ా్మ��� వయ్���ఖమ��ా  ��ే�దం�� �ాప��. ����� ఆత్మ ధర్మంల� �లబ�� ��ం� కర్మను అ��గ�ం�న 

�ి్థ�ల� ఉండవచు్చ.  

మనమ� ఈ శ��రమ� ధ��ంచ����� �ారణ���న బ�య���న సం�ా్కరమ�ల� మ��ో , ��ల��� ఉంట��.  

అ�� మన �్ార రబధ్మ�. ����న సం�ా్కరమ�లను ��వలమ� ���రణ� ేఅ��గ�ంచవచు్చ. �ా� జన్మక� �ారణ���న 

సం�ా్కరమ�లను మ�త్రమ� ��వలమ� ఆత్మజ�్ఞ నమ� �ేత�� అ��గ�ంచుటక� �లగ�త�ం��. సం�ా్కరమ�ల�, 

�ాసనల� �్ార ణ,మ��,బ�దుధ్ ల� అ�� సూ��్మ�న్ ఆశ��ం� ఉంట��. ఈ శ��రమ� �్ార ణ,మ��,బ�దుధ్ లను ఆశ��ం� ే

ప��ేసుత్ ం��. కనుక మనమ� స���యేవల�ని�� అంతరంగమ�ను, సూకష్్మమ�ను. అ�� ��వలమ� ���రణ ��్వ�ా�� 

�ాధయ్మ�.  బ���ధ్� బ���ధ్  �తే�� అ��గ�ం���. మన �వన  ���నమ� ఈ సం�ా్కర బలమ� మ��ంత బలప� ే

�ధమ��ా ఉంట�నన్��. ���రణ i��్వ�ా ఏ�ధ���న ��తమ�ను ��ం�న ఈ సం�ా్కర బలమ� నుం�� బయట 

పడ��� ఆ �ధ���న �వన  ���నమ�ను ఆశ��ం���. అప�ప్డ� �్ార రబధ్ ప్ర��వమ�నక� ల�బడక  

��ంచగల�గ���వ�.  

��తమ�ల� ఏ� మన వశమ�న ఉనన్��  అన�ా ప్రయతన్మ�� ేమ�ర�ప్ ��ే�ి�నుట అవ�ాశమ�  ఉనన్�ో 

�ాట�� మ�ర�ప్��ేి���ా�. ఏ��ౖ� ే మన వశమ�న ల���  �ాట�� ఎం�� ఓర�ప్��, అణక�వ�� అనుభ�ం�  రదుద్  

��ే�ి�నవల�ని�ే. �్ార రబధ్మ� �ల�్ల  నుం�� ����న బ�ణం వంట���. �ాబట�్ట  ��నుకక� �సు��టం క�దరదు. శ��రమ� 

వ�్ేచ�ిం�� క��! �ాట�� ఏం �యేగలం? అనుభ�ం� కష్�ంప�సేు���ా�. ‘�వ�’ ల�క�ం�� ఉంట� అ� కష్యం  

అవ����. �వ�ం�� ��ే�త్  అ� ఎపప్ట��� ఉంట��. అనుభ�ం�ేటప�డ� ��ను �యేటం ల�ద�� కరత్ృత్వ ��కత్ృత్వమ�ల� 

ల�క�ం�� ఉం���, అప�ప్� ే అ� కష్యం అవ����. ల�క�� �ే �గ�ల�్చ��ంట�వ�. �ాట��� ఎదుర� �పెప్క�ం�� 

మ�నం��,సహనం��, �ైరయ్ం�� అనుభ�ంచవల�ిం�ే. �ాట�� ఎల� త�ిప్ంచు���ా� అ� చూడక�ం��, ����� అనయ్ 



�ారణ�ల� ��తకక�ం��, సర్వ�ారణ �శ్వరం అ� ఈశ్వర ప్ర�ాదం�ా ���ం� ���� సం��షం�ా, సహనమ���, 

�ాధన�ా త��ంచ����� మ�రగ్ం�ా ���ం� ��వయ్���న �ి్థ�ల� అనుభ�ంచడం ��ర�్చ���ా�. ��ను అ�� ��మర��ాల�, 

�వ��వం �ా్థ నంల� �ై�ా�న్ అక్కడ ��ట�్ట ���, ఆ �ై��ి్థ�ల� ఉం�� అనుభ�ంచడమ� ��ర�్చ���ా�. మనం 

అనుభ�సుత్ నన్ సుఖదుఃఖ�ల�న్ మనను భగవంత���ల� �రే�్చ��వ����� ఆయన మన��సుత్ నన్ అవ�ాశం�ా చూ���. 

�ాధ�� మ�రగ్ం�ా చూ���. సుఖదుఃఖ�ల�� ప్ర���తం �ాక�ం�� చూసు���ా�. మనమ� బ�ధలననుభ�సుత్ నన్ప�డ� 

�ాట�� ��ా���ేందుక� ��దౖుయ్డ� ఇసుత్ నన్ మ�త్రల వంట��� ఈ దుఃఖ�నుభవమ� �లె�సు���ా�. �ా�ా�న్ ఈ 

ర�పంల� �సు���ా�. అప�ప్డ� � �ద �్ార రబధ్  కర్మల వల్ల  ఏరప్�ే సుఖదుఃఖ�ల ప్ర��వం ల�క�ం�� ఉంట�ం��. 

 �్ార రబధ్మ�ను ఓర�ప్��, అణక�వ�� అనుభ�ం��లంట� గ�ణ��తం�ా ఉం���. గ�ణ��తంల� ఎప�ప్డ� 

�లబడ���� అప�ప్డ� �ా��� అవ���వ�.  గ�ణత్రయ����, అవ�ా్థ త్రయ���� ఎవ���� ే�ా���ా �లబ��ఉ��న్��  �ాళ�్ళ 

�్ార రబధ్మ�ను �ాధన�ా మ�ర�్చ��� జ�్ఞ ���న్ �� ందగల�గ���ర�. 

శ��ర మనసుస్ల� ��ను అనన్ ప���త ��వనను �డ� ��ట�్ట  , ��ను ఆత్మను అను ��వనల� ఉం�� కరత్ ల�� 

�ి్థ�ల� కర్మను ఆచ��ంచ వచు్చ. కరత్�� ల�నప�డ� కర్మ ఎవ��� ఆశ��సుత్ ం��? కర్మ�� ల�నప�డ� కర్మ ఫలమ� ఎల� 

ఉంట�ం��?  జ�్ఞ నమ� �క్క ఫలమ� �వ� �్ార రబధ్మ� �ేత బ���ంచ బడక�ం�� ఉం� ే�ి్థ�ల� ఉంచట��. ��ం�టేప�ప్డ� 

వ�్చన ���� �ాదనక, �� వ�చునన్ ���� వదద్నక, ల�� ���� �ా�ాలనక �ా���ా ��ంచట�� ����� ప���ా్కరమ�.  

కర్మ జడమ�. ����� ఉ��� ల�దు. �ెతౖనయ్ స�యమ� ఉంట��� సం�ా్కరమ�ల� ప� �సేుత్ ��న్�, మనసుస్ ర�పమ�ను  

దృశయ్మ��ా  చూ�ిసుత్ నన్��, ఇం��్రయమ�ల� ప��యే� చునన్�. అ� ే �ెతౖనయ్ స�యమ��� ఈశ్వర�� చూడ�. 

అప�ప్డ� �్ార రబధ్మ� �తే బ���ంచబడ� �ి్థ�ల� ఉండగల�గ���వ�. �వ� ఆత్మ ధర్మంల� �లబ�� ఉం�� ఈ �ాధ��ల�న్ 

��ేనిట్ల�� ే స్వస్వర�పజ�్ఞ నమ� వసుత్ ం��. స్వస్వర�పజ�్ఞ న ప్ర��వం వలన ఆ కర్మ ప్ర��వం � �ద పడక�ం�� 

ఉంట�వ�. 

జ�్ఞ నమ�రగ్ం ��్వ�ా భ�షయ్త�త్ ల� జ���� కర్మఫలమ�లక� దూరం�ా ఉం���, గతమ�ల� మనం క�డబ�ట�్ట ��నన్ 

కర్మఫలమ� నుం�� (సం�తమ� నుం��) ప��పక్వత �� ం��న కర్మ ఫలమ�ల� అంట� ఈ జన్మల� అనుభ�ంచ����� 

�ిదధ్ం�ా ఉనన్ కర్మ ఫలమ�ల� �్ార రబధ్కర్మల� అవ����. �్ార రబధ్మ�ను అనుభ�ం� ేక�మమ�ల�  భ�షయ్త�త్ ల� మన 

ఖ���ల���� �ే�� కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� కర్మల� అంట�ర�. �ా�ాత్ � ధయ్యనమ� �యేటమ� వలన �రంతర 

��య్����య్సమ� వలన జ�్ఞ నమ�ను �� ం�� అహం�ార��వమ�ను ప���త్�ా లయం  ��ే�త్  ��తమ�ల� మనక� కల�గ� 



సుఖదుఃఖ�నుభవమ�నక� అసంగం�ా, �ా����వమ��� ఉండటమ� �ాధయ్పడ�త�ం��. �ా�� ��వన�� ��ంచుట ��్వ�ా 

ఆ�ా� కర్మను �� ��ట�్ట ��వచు్చను. 

              “��ను, ��ను” అ�����న్ �ర�ించడం ��ర�్చ���ా�. ��ను �ా���, ��ను �ా���, అ� �లబ�� ఉం��, ఎ�న్ 

వ�్చ�� అ�న్ంట�� �ర�సిూత్  వ�్ేచ��త్  ��వల �ా�� �వరక� �గ�ల�త�ం��. ఆ ��వల �ా�� బ్రహ్మమ� అ� �లె�సుత్ ం��. 

బ్రహ్మమ�� �ి్థ�ల� �లబ�� ఉనన్ప�� ే ఇవ�న్ �ర�ించ����� �ల� అవ�త�ం��. ఈ ఆత్మ జ�్ఞ నమ� వలన ��ను 

�సేుత్ ��న్ను, ��ను అనుభ�సుత్ ��న్ను అను ��వమ�ల� ��ల���� ���. ��ను ���ం��ేా���, ��ను ఆల��ం��ేా��� 

అ�� �వ ��వం అం�� ��ల���� త�ం��. కరత్ృత్వ ��కత్ృ��్వలను �ర�ిం���. ��ను �ా��� అ��టపప్ట��� ఈ ఆల�చనల�, 

���ాల� ల�క�ం�� �� ���. ��� పరయ్వ�ానమ��ా �వ� �వ ��వమ� ల�క అసంగం�ా ఉండ�ట సంభ�సుత్ ం��. �ాబట�్ట  

�ా�� �ాధన ��్వ�ా ఆ�ా� కర్మను �� ��ట�్ట ��వచు్చ. 

�్ార రబధ్మ� ��గమ��� న�సుత్ ం��. �ా��త్వమ��� అకరత్�ా ఉం�� అనుభ���త్  �్ార రబధ్మ� కష్యమ� అవ�త�ం��. 

ఆ�ా� కర్మ �తయ్వరత్మ�నమ�ల�, ��ా్కమ కర్మ��, ఈశ్వ�ారప్ణ ��వమ���  ��ంచుట ��్వ�ా 

ఏరప్డక�ం�� ఉంట�ం��. 

సం�తమ� బ్రహ్మజ�్ఞ నమ��� పరబ్రహ్మ �ర్ణయ��న్ �� ం�� తనువ� ల�� �ా��ా వ�నన్ప�ప్డ� మ�త్ర�� రదుద్             

��ౖ �ధమ��ా ��ంచుట వలన మ�డ� కర్మల� న�ం�న �కష్మ� కల�గ�ను. 

--- X --- 



కర్మ 

కర్మ అను పదమును క్రియకు  క్ార్ణమ ైన ప్రేర్ణను సూచించుటకు మరియు కర్మ ఫలములను 

సూచించుటకు ఉపయోగిస్ాా ర్ు. కర్మ చేతనే ఈ జీవ సృష్టి  అింతా నడప్టించ బడుచుననద.ి కర్మ నియమము సృష్టి   

నియమము. దానిని అవగాహన చేసటక్ొని ఆ సృష్టి   నియమానుస్ార్ము జీవించగలిగని మన జీవతము 

సుఖమయము అవుత ింది. బహేమ జ్ఞా నమును అధ్యయనము చేయుటకు అర్హత కలుగుత ింది. బహేమజ్ఞా నముతో 

జీవించుట దాారా కర్మను అధగిమించ కర్మకు అతీతముగా జీవించగలుగుతాము. 

నేను కరా్. పని చెయయటము క్రియ. “నేను” పని చయెయటానిక్ర సమృతిని, ఇిందియేములను ఉపయోగిించు 

క్ొింటునానడు. “ననేు” ఇింతకమునుపు చేసటన క్రియల యొకక అనుభవములు, లక్షణములు సమృతిలో జ్ఞా పక 

ర్ూపములోఉింటునానయి. తగిన సమయమునిందు సమృతిలోనివ  ప్రేర్ణ ప ిందుట వలన క్రియార్ూపము లోనిక్ర 

వసుా నానయి. సమృతిలోనివ  క్రియార్ూపము లోనిక్ర రావటానిక్ర క్ార్ణమ నై  ప్రరే్ణయి ేకర్మ.  

ఉదాహర్ణ : ననేు హాసటి టల్ కు వెళి్ల పరీక్ష చేయిించుక్ోవాలి అనుక్ొనానవు. ఇద ిసమృతిలో జ్ఞా పక  ర్ూపములో ఉననద.ి               

అద ి ప్రేర్ణ ప ిందినపుిడు (కర్మ) ఫలానా వెైదుయని దగగర్కు వెళ్ళాలి అని నిర్ణయిించుక్ొనానవు. ఆ వెైదుయని దగగర్కు 

వెళ్ళావు. అద ి క్రియ.  ఆ వెదైుయడు పరకీ్షించ నిర్ణయము తెలిపార్ు. అద ి ఫలము. ఇదింతా చసేుా నన ననేు అన ే కరా్ 

ఉనానడు. ఇద ేకిమములో మన జీవతము అింతా నడుసుా ననద.ి  

కర్మను అధ్యయనము చేయునద ి 

కర్మ ఫలముచ ేబాధిించబడని సటితియిందు నిలచుట ఎటులనో తలెసటక్ొనుటకు  

ప్రేర్ణ సటితిలో కర్మ క్రియార్ూపము ధ్రిించకుిండా నిలుపు వధానమును తలెసటక్ొనుటకు  

చవర్గా కరా్లేని కరామచర్ణ లేక కరా్ృతార్హతి కర్మను ఏవధ్ముగా చయేవలెనో తలెసటక్ొనుటకు  

 కర్మ ప్రేర్ణ క్రియా ర్ూపము ధ్రిించుట, ఆసక్రాతో కూడష చేసటన  క్రియ యొకక ఫలము జ్ఞా పకముగా సమృతిలో 

ముదితేము అగుట, ఆ సమృతిలోని జ్ఞా పకము అనుకూల వాతావర్ణము లభించనపుిడు మర్ల ప్రేర్ణ ప ింద ిక్రియా 

ర్ూపము ధ్రిించుట జ్ర్ుగుచుననది.  సమృతిలోని జ్ఞా పకములన ే వాసనలు అింటార్ు. ఈ శరరీ్ము వడచ 

ప్ెటిబడునపిటకి్ర ఏవెైత ేవాసనలు మగలిిపో యినవో వాటిని తీర్ుుక్ొనుటకు మర్ల క్ొి తా శరీర్ము ధ్రిించబడుచుననది. 

ఈ వధ్ముగా జ్నన మర్ణ చకిములో జీవులు పరభిమేించుచునానర్ు.  



  జ్నన మర్ణ చకిము నుిండష బయట పడవలెననిన, కర్మ నుిండష వడుదల ప ిందవలెననిన మొదట కర్మ 

ఫలములచ ేబాధిించబడని సటితియిందు ఉిండవలెను. అద ినిష్ాకమకర్మను ఆచరిించుట దాారా స్ాధ్యము అవుత ింద.ి 

కర్మఫలము లభించన తర్ువాత దాని గురిించ చింతిించుట ఉపయోగము ఏమ ఉిండదు. అలా చేయుట వలన 

సమృతిలో జ్ఞా పకముగా నిలుసుా ింది. దనీి నుిండష బయట పడవలెననిన కర్మ  ఫలమును దెవైనిర్ణయముగా భావించ 

స్ామానయముగా సవాకరిించ జీవించుట అలవర్చుక్ోవాలి.  

ఉదాహర్ణకు నేను హాసటి టల్ కు వళిె్ల పరీక్ష చేయిించుక్ోవాలి అనుక్ొనానవు. వెదైుయని దగగర్కు వెళ్ళావు. ఆ 

వెైదుయడు పరీక్షించ నిర్ణయము తెలిపార్ు. ఫలము వచున తర్ువాత నేను హాసటి టల్ కు ఎిందుకు వళె్ళాను? ఆ వెైదుయడు 

పరకీ్షించ నిర్ణయము ఎిందుకు తెలిపాడు అని వచారిించుట వలన ఉపయోగము లేదు. ఆ వెైదుయని నిర్ణయమును 

మాములుగా సవాకరిించన అద ిస్ామానయమవుత ింద.ి ఆ వెైదుయని నిర్ణయమును పద ేపద ేసమరిించుట వలన అద ివశషేమ  ై

అద ినీ సమృతిలో బలపడుత ింద.ి అింట ేఅహింక్ార్ము బలపడుత ింద.ి అద ిమర్ల ఇింక్ొక పనిక్ర  ప్రేర్ణ అవుత ింద.ి ఈ 

వధ్ముగా కర్మచకిము క్ొనస్ాగిించబడుత ింద.ి దానిక్ర బదులుగా  ఫలమును దెైవనిర్ణయముగా భావించ  సవాకరిించన 

అింతటితో ముగసిటపో త ింది. దానిక్ర సింబింధిించన జ్ఞా పకములు బలీయముగా ముదిిేంచబడవు. 

కర్మ నియమము సృష్టి  నియమము. కనుక సృష్టిక్ర ఆధార్ము ఎవరో కర్మ నియమమునకు అతన ేఆధార్ము. 

ఆ ఈశార్ుడ ే  ఇర్ుసు. ఎపుడెతై ేఈశార్ుని పటుి క్ొని పని  చేయుట పాేర్ింభించావో అపుిడు సమృతి, ప్రేర్ణ , క్రియ , 

ఫలములలో --  ఫలము నిరీార్యమవుత ింద.ి ఫలము నిరీార్యమవుట అింట ేఫలము సమృతిలోనిక్ర చేర ిమర్ల ప్రేర్ణను 

ఇవాజ్ఞలదు. ఇలా ఆసకాత లేక సింగతా దోషము లేకుిండా  ఫలమును ఈశార్ునిక్ర అరిి ించుట దాారా ఫలమును 

నిరీార్యము చేయుటయి ేనిష్ాకమ కర్మ.  నిష్ాకమ కర్మ వలన భోకా లేకుిండా పో తాడు. 

ఆసక్రాతో కూడష చసేటన కర్మఫలములు అరషిడార్గములుగా సమృతిలో నిలుసుా ననవ. మర్ల ప్రేర్ణను 

ఇచుేటపుిడు కూడా అరషిడార్గ  ర్ూపములోన ే ప్రేర్ణ నిసుా నానయి. ఆ అరషిడార్గములే క్రియార్ూపములోనిక్ర 

వసుా నానయి. మర్ల అవ ేకర్మ ఫలములుగా వసుా నానయి. కనుక  సమృతి ర్ూపములో ఉనన వతానమ ేఫల ర్ూపములో 

వృక్షముగా కనపడుచుననద.ి వతాన ర్ూపములోనుిండష  వృక్షముగా పరణిామము చెిందిించేద ికర్మ. ఇద ేకర్మ బింధ్ము 

అింట.ే ఈ కర్మబింధ్మును  క్ొనస్ాగనివాకూడదు అింట ే ఏ సటితిలో దానిని నిలపాలి? సమృతి పరిధలిోన? కర్మ ప్రేర్ణ 

సటితిలోన?  క్రియార్ూపము ధ్రిించ ే సటితిలోన లేక ఫలము సమృతిగా మార్ుి చెిందనివాకుిండా చేయుట వలనా? ఏ 

పరణిామము కలగాలనాన ఒక ఆధార్ము ఉిండాలి, దానిని ఆసరాగా చేసుక్ొని పనిచసేర శక్రా ఉిండాలి. సమృతి నుిండష ప్రేర్ణ 

కలగాలనాన, ప్రేర్ణ క్రియగా మారాలనాన, క్రియ ఫలమును ఇవాాలనాన నీలో పాేణశక్రా సహాయము ఉిండాలి. ఎపుిడెతైే 



సమృతి నుిండష ప్రరే్ణ కలుగు చుననదో  అపుిడు నీ పాేణానిన స్ాాధీనము చసేటక్ోవాలి. నీ శాాస ఎపుిడెతై ేసమృతి నుిండష 

ప్రేర్ణ కలుగు చుననదో  అపుిడు ఎడమ నుిండష కుడషక్ర, కుడష నుిండష ఎడమకు తిర్గదు. విెంటన ేగురిాించ ప్రేర్ణ నుిండష 

పనిలోనిక్ర వచుేలోపు మర్ల శాాసను సరిచసేుక్ొనిన ప్రేర్ణ క్రియా ర్ూపము ధ్రిించక మర్ల సమృతిలోనిక్ర వెళ్లాపో త ింద.ి 

పాేణశక్రాని స్ాాధనీ పర్చుక్ొని ప్రేర్ణ, క్రియా ర్ూపములోనిక్ర రానివాకుిండా చయేుట వలన క్ేవలము స్ామానయమ నై 

పనులు మాతమే ేజ్ర్ుగు చుననవ. వశషేమ నైవ లేక పతేయేకమ నైవ  అనిన ఆగిపో వుచుననవ.  

పాేణశక్రా స్ాాధనీమగుట వలన  ప్రరే్ణ, క్రియా ర్ూపములోనిక్ర రావటము లేదు.  వశషేములు సమృతి పరధిిలోనే 

ఆగిపో వుచుననవ. క్రియార్ూపములోనిక్ర వచున స్ామానయమ ైన పనుల ఫలమును ఈశార్ునిక్ర అరిిించుట వలన క్ొతా 

కర్మలు(ప్రేర్ణలు) ఏర్ిడుట లేదు. క్ాని సమృతిలో కరా్ ఉనానడు. ప్ె ైవధ్ముగా జీవించుట వలన చెైతనయశక్రా సమృతి దగగర్ 

ఆగిపో వు చుననద.ి ఆ సమృతిలో ఉనన వతానములను కూడా  నిరీార్యము చయేవలెననన ఆతమ వచార్ణ 

చెయాయలి.నిష్ాకమ కర్మ దాారా ఫలములోని వతానములను, ఆతమ వచార్ణ దాారా సమృతిలోని  వతానములను 

నిరీార్యము చేయవలెను. 

అనుభవ క్తేిేంతో  సింపర్కిం కలిగనిపుిడు కర్మ ఏర్ిడుత ింది. సింపర్కిం అింట ే కలవడిం. ననేు 

ఆతమసార్ూపుడను అనుభావన నుిండష దగిివచు  మనసుుతో  తాదాతమయత చెిందుట వలన కర్మ ఏర్ిడుత ింది.   

మనసుుతో కలవకుిండావుింట ేనీక్ ేకర్మ లేదు.  గాఢ నిదాేవసిలో మనసుుతో కలవట లేదు కనుక  ఏ  కరామలేదు. 

మ లకువలో అనుభవ క్తేమే ైన మనసుుతో కలసటపో త నానవు కనుక  కర్మ పభేావిం ఏర్ిడష కర్మఫలిం 

తయార్వుత ింది. నీవు  ఆలోచన కింట ే భననమ నై వాడషవ, అతీతమ నై వాడషవ. నీ పభేావిం వలన ఆలోచన 

కలుగుచుననద ి క్ాని మనసుుక్ర సాతఃసటదదింగా ఆలోచించగల శక్రా  లేదు.  అది   జ్డిం. నువుా క్తేజాే్ఞడషవ,  

చెైతనాయనివ. సూర్యర్శ్మమ చతే చిందుేడు పకే్ాశ్మసుా ననటుి ,  మనసుు నీ సింపర్కిం వలి పని చేసుా ననది.  క్ాబటిి  నువుా 

మనసుు కింటే అతీతింగా, అధషి్ాి నింగా ,  స్ాక్షగా  వుననటియిత ేమ లుకువలో కూడా కర్మ ఏర్ిడదు.   

ఆధారానిన గటిిగా పటుి క్ోవాలి. అభాయస బలిం చతే నేను చెతైనాయనిన  అని ఆధారానిన గటిిగా పటుి క్ోవాలి. 

నామ ర్ూపాలిన పటుి క్ొింటే ఈ సూక్షమ వచార్ణ రాదు. బాగుింద,ి బాగలేదు తొచనపుి డెలాి  ననేు చెైతనాయనిన కదా! 

నాకు ఏమీ లేవు కదా అని  సటిర్పడడిం రావాలి. అపుిడు మాతమేే  వషయపరజి్ఞా నానిన క్ాదని, కర్మకు స్ాక్షగా 

వుిండగలిగటేటువింటి సూక్షమ పరజి్ఞా నిం వసుా ింది.  బుదిిని చెతైనయింలో ప్టెాి లి, ఇిందియేాలు స్ామానయింగా పనిచేయాలి. 

బాగుింద,ి బాగులేదు,సుఖము, దుఃఖిం అనే గురిాింపు లేకుిండా ఉిండగలుగుతావు. అపుిడు  వషయాలను  గురిాించవు, 



ఒక వళే గురిాించనా బుదిి  అవసర్ిం లేదు అని చబెుత ింది. అవసర్ిం వుింద ిఅింటే మనసు వసుా ింద,ి జ్ఞా పకములు, కర్మ 

ఏర్ిడతాయి. 

ఏ వషయమునకు, జ్ఞా పకమునకు  పతేిసిిందన వుిండకూడదు. సిిందసిరా  కర్మ ఫలిం వసుా ింది.  

గురిాించకుిండా వుింట ేకర్మ ఏర్ిడదు.  

సూర్ుయని వలే జీవించు,  అపుిడు స్ాక్షగా ఉిండగలుగుతావు. స్ాక్షగా ఉననవానిక్ర ఇిందియేములు శమస్ాా యి 

ఇిందియేములు శమసరా  కర్మ నినున వదలిివేసుా ింది. నువుా దనేినెనై వడచుట క్ాదు అద ేనినున వడచే వధ్ముగా నీ 

జీవనవధానము ఉిండాలి. 

--- X --- 
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